
%HermesFileInfo:A-22:20110505:

A22 Internacional QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

US$ 5 mi
foi o valor levantado com as ven-
das do disco Songs for Japan. A
renda milionária foi toda reverti-
da para auxiliar os trabalhos de
reconstrução das áreas devasta-
das pelo terremoto de março.
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Os famosos táxis amarelos de
Nova York serão substituídos
gradualmente até 2013. O novo
modelo autorizado pela prefeitu-
ra é uma minivan produzida por
montadora japonesa. O veículo
foi desenhado especialmente pa-
ra o concurso promovido pela ci-

dade e terá mais espaço interno,
airbags e – talvez o mais impor-
tante – buzina menos ruidosa.
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A superação dos
chineses em
relação aos EUA
Tensões entre os dois países devem aumentar em breve

As famosas destilarias da Escó-
cia ajudarão a alimentar a rede
elétrica. As produtoras de uís-
que e uma empresa de biomassa
fecharam acordo para que os
grãos processados sejam usados
na geração de energia suficiente
para abastecer 9 mil lares.

EL PAÍS

O que move a História
Algumas vezes revoluções são movidas por indivíduos absolutamente inexplicáveis que
combinam qualidades que consideraríamos incompatíveis, como no caso de Bin Laden
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H á um fato a respeito
da China que talvez
vocêsnão saibam: ho-
je, os habitantes de
Xangai têm uma ex-
pectativa de vida su-

perior à dos americanos.
Em Xangai, pode-se prever que to-

da criança que nasce viverá até os 82
anos. Nos EUA, sua expectativa de
vida não chega aos 79 (em toda a Chi-
na, até nas áreas rurais, a expectativa
é menor, de 73 anos). Neste momen-
to, a forte repressão na China está
justificadamente nas manchetes dos
jornais, mas os dados referentes à

saúde refletem outro aspecto de uma
nação que não poderia ser mais comple-
xa e contraditória.

Para os que lembram de Xangai de um
quarto de século atrás, como uma cida-
de dilapidada, onde os camponeses iam
coletar os dejetos noturnos das famílias
sem rede de esgoto, é extraordinário
que entre os habitantes de Xangai a taxa
da mortalidade infantil seja de 2,9 para
cada 1.000 nascimentos. O que é bem
inferior à taxa de 5,3 de Nova York.

As crianças de Xangai têm uma educa-
ção de nível mundial nas escolas públi-
cas – o seu é o melhor sistema escolar,
segundo uma recente pesquisa realiza-

da entre 65 nações, embora também se-
ja verdade que as escolas chinesas têm
problemas peculiares, como a cola gene-
ralizada e a asfixia da criatividade.

Desde 1990, o país reduziu as taxas de
mortalidade infantil em 54%, segundo a
Unicef. Em escala chinesa, isto repre-
senta mais de 360 mil vidas poupadas a
cada ano. É o que torna a China um lugar
tão fascinante e contraditório.

Mas o Partido Comunista Chinês da
era da reforma também tem oprimido
os dissidentes – e principalmente nos
últimos tempos, enquanto a pior repres-
são foi registrada nas duas últimas déca-
das – embora esteja enriquecendo enor-
memente o povo.

O presidente Hu Jintao e outros repre-
sentantes do mais alto escalão do PC
são autocratas de fato, mas autocratas
competentes, de maneira inusitada. As
pesquisas mostram que os cidadãos chi-
neses estão muito felizes com a vida, de
acordo com os padrões internacionais,
embora haja algumas dúvidas a respeito
do significado destas pesquisas. A im-
pressão que tenho é que, se o PC reali-
zasse eleições livres, teria uma vitória
esmagadora – principalmente nas áreas
rurais.

Um pesquisador de Harvard, certa
vez, me disse que a China de hoje está
muito próxima da ambivalência, e isto
me parece bastante certo. Mesmo o go-
verno que joga alguns dissidentes na pri-

são, também proporciona novas oportu-
nidades a centenas de milhões. Qual é a
correlação entre pôr na cadeia um bri-
lhante dissidente Prêmio Nobel, como
Liu Xiaobo, e poupar anualmente cente-
nas de milhares de vidas de crianças gra-
ças à melhoria dos serviços de saúde?
Nenhuma. Os dois lados da China são
incomensuráveis.

Os EUA em geral veem a China atra-
vés das lentes do maniqueísmo – ou co-
mo o mastodonte econômico que está
vencendo a pobreza e investindo de ma-
neira brilhante em energia alternativa,
ou como o Darth Vader que tortura os
dissidentes. Sem dúvida, ambos são
igualmente reais.

Espera-nos um período durante o
qual as tensões sino-americanas prova-
velmente aumentarão, agravadas pelas
eleições presidenciais americanas e pe-
la transição da liderança chinesa em
2012, bem como pela repressão.

Quando morei na China nos anos 80
e 90, havia sempre um desconfortável
desequilíbrio econômico entre eu e
meus amigos chineses. Eu tinha um car-
ro, e eles tinham bicicletas. Eu pagava as
refeições de todos nós porque a minha
situação era muito melhor.

Agora, existe um novo desequilíbrio:
algumas daquelas pessoas circulam em
limusines com motorista enquanto eu
ando de táxi. Elas me levam para restau-
rantes da moda cujos preços me dão dor

de cabeça. Um amigo chinês me le-
vou para a sua casa com uma quadra
de basquete interna e um cinema par-
ticular. É um tributo à espantosa me-
lhoria do padrão de vida do país. Mas
também mostra crescentes dispari-
dades de renda em uma época em
que, segundo dados oficiais, 320 mi-
lhões de chineses das zonas rurais se-
quer têm acesso a água potável.

Além disso, o boom econômico pa-
rece atribuível em parte a uma bolha,
particularmente imobiliária. E algu-
mas das grandes fortunas estão liga-
das à corrupção dos funcionários do
governo. Um amigo, filho de um
membro do Politburo, me disse, cer-
ta ocasião, que recebia centenas de
milhares de dólares ao ano de uma
companhia chinesa apenas para fa-
zer parte do seu conselho. Desse mo-
do, a companhia podia convencer os
governos locais a lhe ceder terrenos a
preços reduzidos.

Que conclusão devemos tirar de
um país como este? Que contém mul-
tidões. E, neste momento em que
crescem as tensões entre China e
EUA, toda visão simplista e mani-
queísta talvez seja correta – mas tam-
bém incompleta e equivocada. /
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China cria nova agência
para controlar internet

Espanha aprova lei para
sobrenomes de crianças

Produção de uísque na
Escócia gerará energia

Táxis amarelos de Nova
York serão substituídos

VISÃO
GLOBAL

O governo da China anunciou a
criação de uma nova agência pa-
ra regular o tráfego pela internet
no país. Os usuários, já controla-
dos pelo escritório estatal de in-
formações, terão toda a ativida-
de monitorada, além dos blo-
queios já implementados.

O Legislativo espanhol aprovou
uma lei para resolver impasses
na hora do registro de recém-nas-
cidos. Caso os pais não cheguem
a um acordo para a ordem dos
sobrenomes em até três dias, o
funcionário responsável pelo
cartório poderá tomar a decisão.

estadão.com.br

A mãe de Osama bin La-
den tinha 15 anos
quando ele nasceu.
Apelidada de “A Es-
crava” dentro da
família, ela foi
descartada cedo

e enviada para se casar com
um gerente na empresa de
construção dos Bin Laden.

Osama reverenciava o pai
que ele raramente via e adora-
va a mãe. Quando adolescente,
ele “se deitava aos seus pés e a
acariciava”, um amigo de família
contou para Steve Coll, para sua
biografia definitiva The Bin Ladens:
An Arabian Family in the American
Century (no Brasil, traduzido como
Os Bin Laden).

Como muitas pessoas que vieram a
alterar a história, para bem ou para
mal, Bin Laden perdeu o pai quanto
tinha aproximadamente 9 anos. O pa-
triarca da família morreu num aciden-
te de avião provocado por um piloto
americano na Província de Asir, na
Arábia Saudita – cinco dos sequestra-
dores do 11 de Setembro viriam dessa
província.

Seu irmão morreu posteriormente
num acidente aéreo em solo america-
no. Osama foi uma criança extrema-
mente tímida, escreve Coll.

Ele foi um estranho em sua nova
família, mas também a galinha dos
ovos de ouro. Sua mesada e sua heran-
ça foram a fonte da riqueza de seus
parentes.

Ele teve uma existência suburbana
e foi enviado a uma escola de elite,
usando um blazer azul e sendo ensi-
nado por professores europeus.
Quando menino, assistia a série de
TV Bonanza e foi apaixonado por ou-
tro programa americano chamado
Fury, sobre um garoto órfão proble-
mático que vai para um rancho onde
doma cavalos selvagens.

Ele foi um aluno medíocre, mas era

um devoto re-
ligioso. Entrou na
universidade, mas
não permaneceu muito
tempo. Casou-se com
uma prima-irmã quando ti-
nha 14 anos e entrou nos negó-
cios da família.

Eu repito esses fatos pessoais
porque tenho a tendência a ver
a história movida por forças
históricas profundas. E por ve-
zes ela o é.

Mas por vezes é movida por
indivíduos absolutamente
inexplicáveis que combinam
qualidades que consideraría-
mos incompatíveis, que lide-
ram de maneiras que violam
todas as regras da liderança,
que são capazes de perpetrar
males enormes apesar de pa-
recerem, eles próprios, abso-
lutamente patéticos.

Analistas passaram suas vi-

das tentando antecipar ameaças futu-
ras e compreender forças subjacentes.
Mas ninguém poderia ter antecipado a
vida e o efeito gigantesco que Bin Laden
teria. O episódio todo nos faz desespe-
rar sobre a possibilidade de previsões.

Como homem de família, Bin Laden
era interessado em sexo, carros e traba-
lho, mas afora isso era devoto. Ele per-
mitia fotografias em sua presença, mas
proibiu o programa de TV infantil Vila
Sésamo, molho Tabasco e canudinhos
em sua casa. Ele cobria os olhos se uma
mulher sem véu entrava na sala.

Gostava de assistir aos noticiários,
mas mandava seus filhos ficarem ao
lado do aparelho de televisão e bai-

xarem o volume quando entrava
música.

ComoColl enfatizounuma entre-
vista, na segunda-feira, esse tipo de
devoção, embora não seja habitual
para todos, era totalmente ortodo-
xa na sua sociedade. Ele não era um

rebelde quando jovem.
Depois que os soviéticos invadi-

ram o Afeganistão, ele organizou um
turismo jihadista: ajudando jovens

combatentes árabesidealistas que que-
riam passar algum tempo combatendo

os invasores. Ele próprio não era um
guerreiro,masummensageiroeumorga-
nizador, que, depois de sobreviver a um
bombardeio soviético, começou a criar
uma mitologia autoglorificadora.

Timidez. Ele ainda era penosamen-
te tímido, mas voltou com um

enorme senso de direito
pessoal. Em 1990,

quis dirigir a res-
postasaudi-

ta à invasão iraquiana do Kuwait. Ele
também achou que devia dirigir os
negócios da família. Depois de ser de-
sapontado nesses dois papéis, seu ra-
dicalismo cresceu.

Nós pensamos em líderes terroris-
tas como pessoas duras e intimidado-
ras. Bin Laden era afável e manso,
com um aperto de mão flácido, mas
seus soldados disseram a pesquisado-
res como Peter Bergen, o autor de
The Longest War (“A mais longa
guerra”, em tradução livre), que co-
nhecê-lo foi uma experiência profun-
damente espiritual. Eles contaram
histórias sobre sua capacidade de evi-
tar ofensas e perdoar transgressores.

Nós pensamos em terroristas co-
mo pessoas tentando construir célu-
las e organizações, mas Bin Laden
criou uma antiorganização – um con-
junto de redes de fonte aberta com
alguns controles de cima para baixo,
mas muita descentralização e uma
disposição para aceitar todos os re-
crutas, independentemente de raça,
seita ou nacionalidade.

Nós pensamos em lutadores de
guerras como gente que usa a violên-
cia para se apoderar de propriedades
e poder, mas Bin Laden parecia consi-
derar o assassinato como uma subdi-
visão de uma administração de mar-
ca. Era uma maneira de inspirar as
redes de levantamento de fundos, do-
minar os noticiários e manipular sig-
nificado.

Em suma, Osama bin Laden pare-
cia viver num mundo etéreo, pós-mo-
derno de símbolos e significantes e
também um mundo cruel e assassi-
no de ódio e humilhação. Mesmo o
mais brilhante analista de inteligên-
cia não conseguiria antecipar uma
criatura tão curiosamente pré-mo-

derna e pós-globalizada, ou imagi-
nar que essa criatura adquiriria

tamanho poder.
Gostaria que existisse um

Bin Laden democrático, que
em meio a toda a fome árabe
por dignidade e liberdade
houvesse outra pessoa inex-
plicável com a capacidade de
organizar narrativas e impul-
sionar a ação – para o bem e
não para o mal.

Por enquanto, parece
não haver, o que é trágico
porque os indivíduos con-
tam. /TRADUÇÃODECELSO M.
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